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Varðandi ásláttarbúnað og verklag við löndun 

 
Að gefnu tilefni vilja Vinnueftirlitið og Siglingastofnun benda á að einungis skal 
nota viðurkenndan ásláttarbúnað við hífingar. Á það við um allar hífingar og 
einnig þegar um er að ræða löndun úr skipum og bátum, t.d. með fiskkerum. Er 
þeim sem vinna við löndun bent á að nota ekki annan búnað en þann sem 
uppfyllir skilyrði, m.a. hvað varðar prófanir og merkingar. Bent er á að prófaður 
og CE-merktur ásláttarbúnaður sem er sérstaklega ætlaður til að nota við 
hífingar á fiskkerum er fáanlegur hér á landi.  

Jafnframt er ítrekað að ekki skal hífa meira í hverju tilviki en framleiðendur 
viðkomandi búnaðar leyfa, á það bæði við um fiskker og ásláttarbúnað.  

Er þeim tilmælum beint til þeirra sem stunda löndun úr skipum og bátum að 
yfirfara verklag við löndun og tryggja að einungis réttur búnaður sé 
notaður. Þannig er mögulegt að stíga stórt skref í þá átt að fyrirbyggja frekari 
slys og óhöpp.  

Atvinnurekendi ber jafnframt ábyrgð á að gerð sé skrifleg áætlum um öryggi 
og heilbrigði á vinnustað. Slík áætlun skal m.a. fela í sér áhættumat og áætlun 
um forvarnir, sbr. ákvæði reglugerðar nr. 920/2006 um skipulag og framkvæmd 
vinnuverndarstarfs á vinnustöðum og reglugerðar nr. 200/2007 um ráðstafanir 
eru stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna um borð í skipum.  

Á heimasíðum Vinnueftirlitsins www.vinnueftirlit.is og Siglingastofnunar 
www.sigling.is er að finna viðkomandi lög, reglur og reglugerðir. Á heimasíðu 
Vinnueftirlitsins er jafnframt að finna leiðbeinandi efni um gerð áhættumats og 
skipulagningu forvarna. 

Virðingarfyllst, 
 
f.h. Vinnueftirlitsins      f.h. Siglingastofnunar 
 
 
 
Þórunn Sveinsdóttir      Árni Friðriksson 
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